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ZSP.P.15.2022  

Pan Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Prezydencie 

Samorządowcy zjednoczeni w Związku Samorządów Polskich bardzo doceniają Pana 

zaangażowanie w sprawy samorządów terytorialnych i Pana wieloletnie wsparcie dla rozwoju 

społeczności lokalnych. Wielu z naszych członków zostało powołanych przez Pana do Rady 

do Spraw Samorządu Terytorialnego. Cenimy Pana otwartość na problemy samorządu  

i wspieranie naszych postulatów. 

Obecnie w dyskusji publicznej pojawił się kolejny istotny temat dotyczący 

funkcjonowania samorządu terytorialnego, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana 

Prezydenta o wzięcie pod uwagę naszej opinii podczas podejmowania wiążących  

w tej sprawie decyzji.  

Tocząca się dyskusja nad rozdzieleniem terminu wyborów parlamentarnych i samorządowych 

jest dla nas bardzo ważna. Nie jesteśmy zwolennikami organizowania tych wyborów w tym 

samym okresie i dlatego uważamy za zasadne przełożenie wyborów samorządowych  

na wiosnę 2024 roku.  Poniżej przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najważniejszych 

argumentów popierających nasze stanowisko:  

1. Wybory to święto demokracji. Wybory to nie tylko dzień, w którym oddajemy głosy 

do urn wyborczych. To także czas kampanii wyborczej. Jest to niezwykle istotne  

w wyborach samorządowych, szczególnie przy wybieraniu władz gminnych  

i powiatowych.  To podczas nich podejmowane są przez mieszkańców decyzje  

o losach lokalnych wspólnot i sposobach rozwiązywania barier ograniczających  

ich rozwój. Kampania wyborcza zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych 

jest czasem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w debatę nad istotnymi  

dla nich problemami i mają możliwość oceny przedstawianych przez różnych 

kandydatów propozycji ich ograniczenia. Połączenie wyborów samorządowych  

z parlamentarnymi, a przez to połączenie samorządowej i parlamentarnej kampanii 

wyborczej zdecydowanie ograniczy możliwość uczestniczenia mieszkańców  

w debacie o przyszłości ich lokalnej wspólnoty. A zdecydowanie byśmy nie chcieli, 
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aby wyborcza polityczna debata parlamentarna, dotycząca funkcjonowania Państwa 

wpływała na debatę samorządową obejmującą głownie sprawy lokalne i odwracała  

od niej uwagę mieszkańców.  

2. Środowisko samorządowe od wielu lat postuluje, aby wybory samorządowe  

nie odbywały się jesienią – czyli wówczas, gdy budżet na kolejny rok jest opracowany 

przez uchwałodawcze i wykonawcze organy samorządu kończącego swoją kadencje. 

Wybory na jesień powodują, że nowe władze nie mają realnej możliwości 

przygotowania budżetu na kolejny rok, tylko muszą zatwierdzić budżet przygotowany 

przez poprzednie władze. Po wyborach niekiedy mamy do czynienia ze zmianami 

personalnymi, niezbędny jest wtedy czas do wdrożenia się nowej władzy w sprawy 

bieżącego zarządzania i przygotowania nowych rozwiązań, proponowanych  

w kampanii wyborczej. Bardzo często nie ma czasu na szerokie konsultacje społeczne 

i realną ocenę sytuacji ekonomicznej. Wybory na wiosnę dają możliwość znalezienia 

tego czasu i przygotowania nowego budżetu w konsultacji ze społeczeństwem  

i według propozycji przedstawianych w kampanii wyborczej. 

3. Organizacja wyborów to szczególnie dla małych samorządów gminnych duże 

wyzwanie związane z zaangażowaniem wielu urzędników. Wpływa  

to na funkcjonowanie urzędów.  Istotne jest to, że jesień to czas intensywnej pracy 

samorządów związany z przygotowaniem budżetu. W gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich jest to także czas przeprowadzania często kilkudziesięciu spotkań  

w sołectwach związanych z ustalaniami funduszy sołeckich. W dużych miastach 

natomiast wyłaniany jest w konsultacji ze społeczeństwem budżet partycypacyjny 

(obywatelski). Organizacja na jesieni obu tak dużych wyborów w zbliżonym czasie  

w naszej ocenie bardzo negatywnie wpłynie na jakość usług świadczonych przez 

samorządy i niestety obniży jakość obsługi mieszkańców.  

Naszym zdaniem oprócz tych argumentów, mających charakter ogólny, należy wziąć  

te wynikające z aktualnej sytuacji ekonomicznej, politycznej i międzynarodowej. 

Pragniemy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:  

1. Bardzo dużo środków zewnętrznych pozyskanych przez samorządy w ramach  

np. Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych czy Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg oraz innych środków zewnętrznych rządowych i unijnych 

powoduje, że przyszły rok będzie rokiem realizacji wielu inwestycji. To nie jest dobry 

czas na wybory, zwłaszcza w sytuacji, kiedy te inwestycje miałyby być kończone już 

po wyborach samorządowych. Wówczas może dojść do sytuacji, gdzie jakiejś 

inwestycji nie będzie można dokończyć, ponieważ zmienią się osoby zarządzające  

w danym samorządzie i np. nowa rada nie zgodzi się na zmiany budżetowe konieczne 
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do dokończenia danej inwestycji. Tak dzieje się niestety często, że rywalizacja organu 

wykonawczego i uchwałodawczego powoduje ogromne komplikacje, zwłaszcza  

na początku kadencji. 

2. Można też przewidzieć konieczność wzmożonej pracy samorządów w przyszłym roku 

związanej z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i środków nowej perspektywy 

finansowej UE. Rok 2023 będzie kluczowym rokiem dla samorządów, aby efektywnie 

wykorzystać te środki. Warto, zatem aby procesy związane z wykorzystaniem tych 

możliwości były kontynuowane w przyszłym roku w sposób ciągły. Czas kampanii 

wyborczej do samorządu nie służyłby takim działaniom. Przeniesienie wyborów  

na wiosnę dałoby stabilizację i profesjonalne uruchomienie tych programów.  

3. Niepewna sytuacja ekonomiczna i polityczna wynikająca z agresji Rosji na Ukrainę  

i dwóch lat epidemii Covid-19, niosąca ze sobą rosnącą inflację i wzrost cen, 

powoduje, że przyszły rok będzie bardzo ciężki do zbilansowana budżetów 

samorządów oraz do realizacji planów inwestycyjnych. Już obecnie samorządy dotyka 

częsty brak możliwości znalezienia wykonawców w przetargach na planowane 

inwestycje, oraz znaczne zwiększenie kosztów tych inwestycji. Taka sytuacja nie 

sprzyja przeprowadzeniu merytorycznej kampanii wyborczej i może spowodować 

wypaczenia w wynikach wyborów samorządowych. Dlatego skoro jest możliwe 

przesunięcie terminu wyborów samorządowych to naszym zdaniem  

jest to zdecydowanie wskazane i pozwoli uzyskać czas na ustabilizowanie sytuacji. 
 

Ponadto warto podkreślić, że bardzo duża część samorządowców jest apolitycznych. 

W swoich działaniach i również w trakcie samorządowej kampanii wyborczej kieruje się 

przede wszystkim dobrem społeczności lokalnej, dla której pełni swoją służbę. Natomiast 

wybory parlamentarne to rywalizacja partii politycznych, w którą część samorządowców 

niechętnie się angażuje. Obawiamy się, że rywalizacja polityczna prowadzona na szczeblu 

krajowym, przesunie na drugi plan debatę o sprawach lokalnych. Taka sytuacja nastąpi  

na pewno, gdy wybory samorządowe i parlamentarne się pokryją.  

Mamy ogromną nadzieję, że Pan Prezydent przy podejmowaniu decyzji o rozdzieleniu 

terminu wyborów parlamentarnych i samorządowych oraz przesunięciu tych drugich  

na wiosnę 2024 r., uwzględni nasze stanowisko, które popiera zdecydowana większość 

samorządowców w Polsce. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Adam Ciszkowski 

Prezes Związku Samorządów Polskich 


